
Peržiūrėtų Valstybės pagalbos, susijusios su 
ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, gairių priėmimas

„Siekdami tvariai spręsti klimato kaitos klausimą ir pasiekti mūsų Žaliojo 
kurso tikslus, turime nustatyti išmetamo anglies dioksido kainą ir kartu vengti 
anglies dioksido nutekėjimo. Šiandien priimtos peržiūrėtos valstybės pagalbos, 
susijusios su ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, gairės yra svarbus 
šio projekto elementas.“

Už konkurencijos politiką atsakinga vykdomoji pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager

„Žaliosios transformacijos įgyvendinimo kelrodis – Europos žaliasis kursas. 
Jo esmę sudaro mūsų tikslas iki 2050 m. tapti pirmuoju neutralaus 
poveikio klimatui žemynu.“

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen
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Kokios gairių priėmimo aplinkybės?
Komisija priėmė peržiūrėtas Valstybės pagalbos, susijusios su ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema (ATLPS) po 2021 m., gaires. Jos įsigalios 2021 m. sausio 1 d.

ES ATLPS yra ES kovos su klimato kaita politikos pagrindas ir svarbiausia priemonė, padedanti ekonomiškai efektyviai 
mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Pagal ATLPS anglies dioksido kaina – signalas įmonėms 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį.

Koks šių gairių tikslas?
ATLPS gairėmis siekiama sumažinti anglies dioksido nutekėjimo riziką, kai įmonės perkelia gamybą į ES nepriklausančias 
šalis, kuriose vykdoma ne tokio plataus užmojo klimato politika, ir dėl to ES vykdoma mažiau ekonominės veiklos, bet 
nemažinamas visame pasaulyje išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

Šiomis gairėmis valstybėms narėms suteikiama galimybė kompensuoti rizikos sektoriuose veikiančioms įmonėms 
dalį didesnių elektros energijos kainų, kurias lemia ES ATLPS siunčiami anglies dioksido kainos signalai (vadinamosios 
netiesioginės su išmetamaisiais teršalais susijusios išlaidos), išvengiant pernelyg didelių kompensacijų, taigi ir 
nederamo konkurencijos bendrojoje rinkoje iškraipymo. 
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Nacionaliniai energetikos ir klimato srities 
veiksmų planai.
Kaip valstybės narės prisidės prie ES 2030 m. 
klimato srities užmojų įgyvendinimo?



SEKTORIAI

KOMPENSACIJOS DYDIS

SU IŠMOKŲ MOKĖJIMU SUSIJUSIŲ SĄLYGŲ TAIKYMAS

2050 metais ES bus neutralizuotas poveikis klimatui. Kad pasiektume šį tikslą, turime padėti pramonei 
diegti inovacijas, kad ES įmonės taptų žaliosios ekonomikos lyderėmis pasaulyje.

Kokie pagrindiniai gairių elementai?
Siekiant sumažinti anglies dioksido nutekėjimo riziką, priimtos gairės grindžiamos trimis pagrindiniais elementais:

Peržiūrėtos gairės įsigalios 2021 m. sausio 1 d. ir bus taikomos 2021–2030 m. laikotarpiu. Valstybės narės, 
nusprendusios teikti valstybės pagalbą kaip ATLPS netiesioginių išlaidų kompensaciją, turės pagal šias gaires 
pranešti Europos Komisijai apie schemas.

Gairės skirtos 10 sektorių ir 20 pasektorių, kuriems kyla didžiausia anglies dioksido 
nutekėjimo rizika:

•  sektoriams, kuriems didelį poveikį turi tarptautinė prekyba, 
•  sektoriams, kuriems didelį poveikį turi energijos sąnaudos ir kurių galimybės perkelti  
 didesnes elektros energijos sąnaudas yra ribotos, 
•  sektoriams, kurių pelningumui daromas spaudimas tarptautiniu lygmeniu, 
•  sektoriams, turintiems nedaug galimybių padidinti savo energijos vartojimo   
 efektyvumą.

Kompensacija priklausys nuo įmonių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo 
pastangų, kaip antai:

•  vykdomų energijos vartojimo auditų, 
•  energijos vartojimo audito rekomendacijų įgyvendinimo, 
•  palankesnių sąlygų didinti tvarias ir privačiąsias investicijas sudarymo, 
•  anglies pėdsako, susijusio su jų elektros energijos vartojimu, mažinimo.

Peržiūrėtose gairėse nustatyta stabili 75 proc. kompensavimo norma (ji sumažinta – 
ankstesnio ATLPS prekybos laikotarpio pradžioje ji buvo 85 proc.) ir, kad būtų išlaikytos 
paskatos įmonėms didinti energijos vartojimo efektyvumą, kompensacija nebus skiriama, 
jei naudojamos neefektyvios technologijos.


